ΝΕΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ AEGEAN VHF CONTEST 2008
Ι. Συµµετοχές
Όλοι οι ραδιοερασιτέχνες στην ελληνική επικράτεια και την Κύπρο µπορούν
να συµµετάσχουν στον διαγωνισµό.
Επιτρέπεται µόνο µία συµµετοχή ανά Callsign σε µία ή σε όλες, από τις τρείς
µπάντες
και κατηγορία κατά την διάρκεια του διαγωνισµού
Οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να αναπτύξουν δραστηριότητες µέσα στην
αποστολή και το πνεύµα του διαγωνισµού όπως αυτά ορίζονται από τους
κανονισµούς
Κατηγορίες συµµετοχών.
1. Ένας χειριστής µία µπάντα,
σε οποιοδήποτε, ή όλα τα modes, από οποιαδήποτε θέση.
2 . Ένας χειριστής όλες οι µπάντες,
σε οποιοδήποτε, ή όλα τα modes, από οποιαδήποτε θέση.
3. Πολλοί χειριστές µία µπάντα,
σε οποιοδήποτε, ή όλα τα modes, από οποιαδήποτε θέση.
4. Πολλοί χειριστές όλες οι µπάντες,
σε οποιοδήποτε, ή όλα τα modes, από οποιαδήποτε θέση.
∆εν υπάρχει περιορισµός εγκαταστάσεως, αριθµού µηχανηµάτων, ή
κεραιών.
ΙΙ. Ηµεροµηνία και συχνότητες διεξαγωγής του διαγωνισµού.
Ο διαγωνισµός αρχίζει στις 00:00z του Σαββάτου 5 Ιουλίου 2008 και
τελειώνει στις 23:59 z της Κυριακής 6 Ιουλίου 2008
Οι συχνότητες που εργάζονται οι σταθµοί είναι:
1) 50-52 MHz .
2) 144-146 MHz.
3) 432-434 MHz.
Καθώς επίσης και στις υπoζώνες όπως αυτές ορίζονται από την IARU.

ΙΙΙ. Επαφές
Κάθε σταθµός µπορεί να εργαστεί µόνο µία φορά, εάν καθορίζεται, φορητός
ή κινητός.
Eπιτρέπεται µόνο µία επαφή ανά mode και ανά µπάντα
∆εν επιτρέπεται η χρήση επαναληπτών για επαφές, ή ανταλλαγή στοιχείων
επαφής που δεν µπόρεσαν να ολοκληρωθούν σε προηγούµενο QSO.

Οποιεσδήποτε επαφές τηλεφωνίας που γίνονται στην υποζώνη τηλεγραφίας
(CW) δεν θα µετρήσουν (cross mode qso’s)
ΙV. Τύποι εκποµπής
Οι εκποµπές µπορούν να γίνουν στα modes:
Για την µπάντα των 2m και των 70 cm σε CW, SSB, FM και σε όλα τα
ψηφιακά modes. (RTTY,FSK441,JT65A,B,C,M, κλπ).
Για την µπάντα των 6m σε CW, SSB και σε όλα τά ψηφιακά modes.
(RTTY,FSK441,JT65A,B,C,M,JT6M κλπ).
V. Aνταλλαγές διαγωνισµού.
Οι συµµετέχοντες ανταλλάσουν κατά την διάρκεια κάθε επαφής το report RS
ή RST ακολουθούµενο από έναν αύξοντα αριθµό που ξεκινάει µε 001 για την
πρώτη επαφή και που αυξάνεται από µία για κάθε διαδοχική επαφή. Αυτή η
ανταλλαγή πρέπει αµέσως να ακολουθηθεί από το πλήρες QRA locator του
στέλνοντος σταθµού.
VI. Πόντοι
Ο υπολογισµός των πόντων γίνεται αυτόµατα µε το λογισµικό που έχει
φτιαχτεί ειδικά για τον διαγωνισµό. Το λογισµικό µπορείτε να το κατεβάσετε
από τον δικτυακό τόπο του περιοδικού 5-9 report στην διεύθυνση
http://www.5-9report.gr/aegean.htm
VII. Αποστολή αποτελεσµάτων
Ένα αντίγραφο του αρχείου του logbook πρέπει να σταλεί µε email στον
contest manager το αργότερο µέχρι την ∆ευτέρα 14 Ιουλίου 2008 και ώρα
00:00z.
∆εκτή γίνεται και η αποστολή των επαφών σε αρχείο Excel, Word ή ακόµη
και χειρόγραφα.
Οι αργοπορηµένες αποστολές δεν θα γίνουν αποδεκτές. Η υποβολή των
logbook’s υπονοεί ότι ο διαγωνιζόµενος αποδέχεται τους κανόνες του
διαγωνισµού.

VIII. Κρίση των αποτελεσµάτων
H κρίση των αποτελεσµάτων θα είναι ευθύνη της οργανωτικής επιτροπής, η
της οποίας απόφαση θα είναι τελική .Οι διαγωνιζόµενοι που παραβούν
σκόπιµα οποιονδήποτε από τους κανόνες ή που καταφανώς δεν λαµβάνουν
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